
Referat af ordinær generalforsamling 

Mandag 15. februar. 2016 kl.19 

 

Ad 1   Formanden bød velkommen og Ronnie Bullock valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel ved bekendtgørelse de sidste fire filmaftener 

før generalforsamlingen.  

Ad 2.    Formanden kunne oplyse, at klubben har 377 medlemmer og der blev vist 26 film i løbet af 

sæsonen. 17 af disse film har været foreslået via forslagskassen, og klubben skal opfordre 

medlemmerne til at benytte sig af denne mulighed. Klubben har været i gang med at ansøge om 

digital fremviser fra kommunen, men det er yderst tvivlsomt, at der kommer noget positivt ud af 

der. Imidlertid er der kommet nye udlejere af DVD film, så vi ser tiden an. Vi fastholder dog 

samarbejdet med en medarbejder fra Kultur- og Fritidsafdelingen og afventer, hvad fremtiden 

byder på. 

   Der er tilknyttet en ny person til at passe klubbens hjemmeside, som i dag fremstår mere 

brugervenlig. 

  Fra næste sæson fremsender klubben ikke længere girokort til betaling af kontingent, men vi 

henviser til programmet og/eller hjemmesiden med de relevante betalingsoplysninger. 

   Klubbens billetsælger Hanne ønsker, at vi henleder opmærksomheden på, at vi ikke er en biograf, 

men en klub, som sælger billetter udelukkende til medlemmer og ikke til gæster. Dette står på 

hjemmesiden og et skilt ved billetlugen. Klubben lejer filmene via SDF, hvorfor vi er nødt til at 

opfylde SDFs krav. Formandens beretning blev godkendt.    

Ad 3.    Det reviderede regnskab for 2015, som medlemmerne fik udleveret inden generalforsamlingen, 

viste et overskud på kr. 32.773. Kassereren redegjorde for de væsentlige poster. Enkelte 

spørgsmål fsv. angår overskud og formue (kr. 153.816), hvilket generelt skyldes tidligere års 

opsparing til eventuelt indkøb af fremvisningsudstyr. Klubben har desværre ikke mulighed for at 

modtage betalinger via MobilePay, da den ikke har egen klub-telefon med tilknyttet 

betalingsfunktion, og bestyrelsen skal ikke blande deres egne mobiltelefoner og privatøkonomi 

sammen med klubbens.  Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4.   Bestyrelsen meddelte, at kontingentet for sæsonen 2016/17 forbliver uændret kr. 55 årligt. 

Ad 5.   Bestyrelsen fremlagde to vedtægtsændringer, nemlig par. 1 ændring af adressen til 

Medborgerhuset Hvidovrevej 280 og par. 2 klubbens formål, nemlig at udbrede kendskab til film 

ved forevisning af spillefilm. Begge vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.       

Ad 6.   Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling fra medlemmernes side.  

Ad 7.   3 af klubbens bestyrelsesmedlemmer stod til valg. 

  Næstformand Poul Dudder Larsen modtog genvalg.  

  Kasserer Joy Christiansen modtog genvalg 

  Bestyrelsesmedlem Inger Hansen modtog genvalg. 

  Alle tre blev valgt uden modkandidater. 



 

Ad 8.    Ole Andersen og Annemarie Jensen valgtes som suppleanter uden modkandidater. 

Ad 9.   Erik Rossing og Gitte Høvring genvalgtes som revisorer uden modkandidater. 

Ad 10.   Ronnie Bullock valgtes som revisorsuppleant uden modkandidat. 

Ad 11.    Spørgsmål angående danske undertekster, som fremvisninger fortsætter med. 

Dirigenten takkede medlemmerne for deres medvirken og bestyrelsen for det udførte arbejde, og 

hermed var generalforsamlingen slut. 

 

Hvidovre, 17.2.2016     

 

Formand Finn Knigge Sørensen  _________________________________________________ 

 

Dirigent Ronnie Bullock  __________________________________________________________  

 

Efterfølgende konstitueres bestyrelsen, som: 

Formand Finn Knigge Sørensen (for en periode af 1 år) 

Næstformand Dudder (Poul Larsen) (for en periode af 2 år) 

Kasserer Joy Christiansen (for en periode af 2 år) 

Bestyrelsesmedlem Inger Hansen (for en periode af 2 år) 

Bestyrelsesmedlem Anette Reidel (for en periode af 1 år) 

Bestyrelsesmedlem Finn Reidel (for en periode af 1 år) 

Bestyrelsesmedlem Christian Hansen (for en periode af 1 år) 

  

 

 


